


1. ზოგადი მიზნები / კომპეტენციები 

2.  მოსწავლის აქტივობები 

3.  მასწავლებლის გზამკვლევი 

    4. შეფასება 



1. მოსწავლეებმა შეისწავლონ ინდიკატორის შეფერილობა მჟავა და 
ტუტე არეში. 

2. უპასუხონ კითხვას: რატომ არ მიიღება სპილენძ(II)–ის 
ოქსიდიდან სპილენძ(II)–ის  ჰიდროქსიდი მისი წყალში გახსნით 
და რატომაა შესაძლებელი ნატრიუმის ოქსიდის წყალში 
გახსნით ნატრიუმის ტუტის მიღება 

3. მოიფიქრონ, როგორ მიიღონ  სპილენძ(II)–ის ოქსიდიდან 
სპილენძ(II)–ის  ჰიდროქსიდი  

4. შერჩეული ხელსაწყოებისა და პრეპარატების საშუალებით 
პრაქტიკულად განახორციელონ გარდაქმნები. 

5. ჩაწერონ ქიმიური პროცესის ამსახველი ქიმიური ტოლობა 

6. გააკეთონ დასკვნა 

7.  მოიძიონ დამატებითი მასალა წყალში ხსნადი და წყალში 
უხსნადი ფუძეების შესახებ. 

 

 

 



1. 

•ოქსიდები: 
•მარილწარმომქმნელი და მარილარწარმომქმნელი ოქსიდები, 
ასევე: ფუძე, მჟავა და ამფოტერული ოქსიდები 

2. 

•ფუძეები: 
• წყალში ხსნადი და წყალში უხსნადი ფუძეები. აგრეთვე, 
ფუძეების ქიმიური თვისებები და მიღების მეთოდები  

3. 

• შეუძლიათ: 
• ქიმიური რეაქციის ტოლობის ჩაწერა და აქვთ ლაბორატორიაში 
მუშაობის ჩვევები. 



             ნინოს, ანასა და გიორგის  პედაგოგმა აჩვენა ქიმიური            

რეაქცია, ნატრიუმის ოქსიდის წყალში გახსნით როგორ 

მიიღებოდა ნატრიუმის ტუტე. ტუტის არსებობა ხსნარში 

ინდიკატორი ფენოფთალეინით დაამოწმა. ტუტეში 

ფენოფთალეინის ჟოლოსფერმა შეფერილობამ  
მოსწავლეებს გაუჩინა სურვილი, მათაც მიეღოთ შესაბამისი 

შეფერილობის  ხსნარი. პედაგოგმა სამივე მოსწავლეს მისცა 
საშუალება სხვადასხვა ოქსიდებიდან მიეღოთ ტუტე, 
მაგრამ მხოლოდ გიორგიმ შეძლო, ფენოფთალეინი 

ჟოლოსფერი გაეხადა. 



1. რატომ შეძლო მხოლოდ ერთმა მოსწავლემ 

ინდიკატორის ჟოლოსფრად შეფერვა 

2. ოქსიდები წყალში ხსნადობის მიხედვით 

განსხვავებულები ხომ არ არიან 

3. შესაძლოა თუ არა სხვა გზით მივიღოთ 

წყალში უხსნადი ფუძეების შესაბამისი 

ჰიდროქსიდები 

 

 

 



საგაკვეთილო მოდული 
ორ სამუშაოდაა 
გაყოფილი:  

1 სამუშაო 

მოსწავლემ შეისწავლოს 
ინდიკატორის შეფრილობა 
მჟავა და ტუტე არეში. 

მოსწავლემ უნდა შეძლოს 
საკუთარ კითხვებზე პასუხის 

მიღება და დასკვნების 
გაკეთება 

2 სამუშაო  
მოსწავლემ დაგეგმოს წყალში 

უხსნადი ფუძე–ოქსიდიდან 

ფუძის მიღება და მასწავლებლის 

მიერ მითითებული 

ნივთიერებებით პრაქტიკულად 

განახორციელოს კიდეც..   
 



 მოსწავლეებისათვის საკითხის გაცნობა, შესასწავლი 

პრობლემის დასმა; 

 მუშაობის წარმართვა ისე, რომ მოსწავლეებმა 
იფიქრონ პრობლემის გადაჭრაზე; 

 მუშაობის წარმართვა ისე,  რომ მოსწავლეებმა 
გამოთქვან ვარაუდები, განიხილონ  და მიიღონ  

გადაწყვეტილებები; 

 მუშაობის წარმართვა ისე,  რომ მოსწავლეებმა 
ივარაუდონ რა დამატებითი ინფორმაცია სჭირდებათ; 

 მოსწავლეებმა შეძლონ  ჯგუფში  მსჯელობა და  
დასკვნების გამოტანა. 

 



 განმავითარებელი შეფასება 

 

 მასწავლებლის სტრატეგიაზე 
დაფუძნებული შეფასების 
კრიტერიუმები  

 

 მასწავლებლის დაკვირვებაზე 
დაფუძნებული შეფასების 
კრიტერიუმები  

 





გმადლობთ 

 

ყურადღებისთვის 


